
Rafıziler Hakkındaki Hadislerin Durumu 

Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukâbâdî 

1- Fatıma radıyallahu anha hadisi: Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Ali 
Radıyallahu anh’e buyurdu ki; “Müjdelen ey Ali! Şüphesiz sen ve seni sevenler 
cennettesiniz. Fakat bir güruh insan seni sevdiklerini iddia edecekler, fakat 
İslam’ı küçümseyecekler, onu terk edip bir tarafa atacaklar, İslam’dan okun 
yaydan çıktığı gibi çıkacaklardır. Onlara “Rafıza” denilecektir. Eğer onlarla 
karşılaşırsan, onlarla savaş! Zira onlar müşriktirler.”  

Ali Radıyallahu anh’ın bu rivayetin ardından şöyle dedi; “Bizleri, Ehli beyti 
sevdiklerini söyleyecekler, lakin böyle değildir. Onların alameti Ebubekr ve Ömer 
radıyallahu anhuma’ya sövmeleridir.” 1  

İsnadında Ebu’l-Cuhaf vardır. İbn Adiy: “Kavi değildir. Hadiste huccet olmaz” 
dedi. 

 

2- Ümmü Seleme radıyallahu anha dedi ki; “Bir gece Rasulullah Sallallahu 
aleyhi ve sellem yanımda iken Fatıma ile beraber Ali (radıyallahu anhuma) geldi. Ali 
radıyallahu anh’e buyurdu ki;  

“Sen ve arkadaşların cennettesiniz. Sen ve seni sevenler cennettesiniz. Dikkat 
et! Seni seven bir kavim dilleri ile söyledikleri şeyler sebebiyle İslam’dan dışarı 
fırlayacaklar. Okudukları Kur’an boyunlarından aşağı geçmeyecek. Onları “Rafıza” 
diye isimlendirecekler. Onlarla karşılaştığın zaman, onlarla mücadele et. Zira onlar 
müşriklerdir.” Dedim ki;  

                                                 
1
 Ebu’ş-Şeyh Tabakat (2/74, 4/122) Darekutni (15/181) Ebu Ya’la (6749) Taberani (1/319) 

Abdullah Bin Ahmed es-Sünne (2/548) Deylemi (8301) Acurri eş-Şeria (1934) Lalkai Şerhu 
Usuli’l-İtikad (6/372) Hatib Muvazzahu Evham (1/51) Allame ed-Dani Sünenü’l-Varide Fi’l-Fiten 
(3/616) İbni Adiy el-Kamil (3/83) Muhibbu’t-Taberi Rıyadu’n-Nadra (1/363, 385) Metalibu’l-Aliye 
(2974) Kenzu’l-Ummal (36360) Mecmau’z-Zevaid (9/131, 10/22) Zehebi Mizanu’l-İtidal (2/18) 
Heytemi es-Savaik (2/468) Berzenci el-İşaa (s.73) İs’afu’r-Rağibin (s.129) 



“Ey Allah’ın Rasulü! Onların alameti nedir?” buyurdu; “Cum’ayı ve Cemaati terk 
edecekler ve (sahabeler ve tabiinden ibaret olan) selefe hakaret edecekler.”2 

İsnadında münker ravi Suvar b. Mus’ab vardır. 

 

3- Ali radıyallahu anh’den diğer bir rivayette alametleri hakkında şöyle buyrulur; 
“Onlar sende olmayan şeyle seni överler. Diğer sahabelerime ise dil uzatır ve 
söverler.”3  

Bunun isnadı zayıftır. 

 

4- Ebu Süleyman el-Hemedani rivayet ediyor; Ali radıyallahu anh dedi ki; 
“Bizden sonra rafıza denilen bir kavim gelecek, sevgimizi istismar edeceklerdir. Onlar 
bizim dostlarımız değillerdir. Onların alameti Ebu Bekr ile Ömer radıyallahu 
anhuma’ya söveceklerdir. Nerede onlarla karşılaşırsanız öldürün, çünkü onlar 
müşriklerdir.”4 

Ebu Suleyman el-Hemedani meçhuldür. 

 

5- İbni Abbas radıyallahu anhuma’dan; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 
buyurdu ki; “Ahir zamanda “Rafıza” diye anılan, İslam’ı terk eden bir grup zuhur 
edecek. Onları gördüğünüzde onlarla savaşın. Zira onlar müşriktir.”5  
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 Taberani Evsat (6/335) Ahmed Fazailu’s-Sahabe (1115) Darekutni İlel (15/182) Acurri Şeria 

(1933) İbni Ebi Asım es-Sünne (816) İbnu’l-Arabi Mucem (1503) Hatib Tarihu’l-Bağdat (12/358) 
el-Lalkai İtikad (6/372) İbn Asakir (42/334) Muhibbu’t-Taberi Rıyadu’n-Nadra (1/364) Mecmau’z-
Zevaid (10/21) Savaik (s.364) İs’afu’r-Rağibin (s.129) Berzenci el-İşaa (s.73) Elbani Daife (5590)  
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 İbni Ebi Asım es-Sünne (2/475 no 979) Bezzar (2/139) Ahmed (1/103) Berzenci el-İşaa (s.73) 

İbni Ahmed es-Sünne (2/546) Yenabiü’l-Mevedde (s.24)  
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 Ahmed Fadailu’s-Sahabe (703) Abdullah Bin Ahmed es-Sünne (no:1272) İbnu’l-Arabi Mucem 

(245) Acurri eş-Şeria (1937) İbn Asakir (42/335) İbnül Cevzi Telbisu İblis (s.91) Berzenci el-İşaa 
(s.74) Yenabiü’l-Mevedde (s.23) 
5
 Ahmed Fadailu’s-Sahabe (651, 702) Ebu Ya’la (2586, 6749) Bezzar (Keşful Estar 2777) 

Taberani (12/242) Abd b. Humeyd (1/232 no:698) Heysemi Maksadu’l-Ali (1456) Buğyetu’l-Bahis 
(2/945) Mecmau’z-Zevaid (10/22) Metalibu’l-Aliye (2973) İbni Ebi Asım es-Sünne (2/475) Haris 



İsnadında tek kalan Haccac b. Temim zayıftır. 

 

6- İbn Ömer radıyallahu anhuma hadisi: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 
buyurdu ki: “Ey Ali! Sen cennettesin. (bunu üç defa söyledi) benden sonra bir kavim 
gelecek ki onların bir lakabı vardır. onlara rafıza denilecektir. Onlarla karşılaşırsanız 
öldürün. Zira onlar müşriklerdir.” Onların alameti nedir ey Allah’ın rasulü?” diye 
sorunca şöyle buyurdu: 

“Cuma ve cemaate gelmezler, Ebu Bekr ve Ömere hakaret ederler.”6  

İsnadında Yahya b. Sabık el-Medini metruktur. 

 

7- Ali radıyallahu anh’den merfuan: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurdu: “Lakapları olan bir kavim olacak, onlara rafıza denilecek. Onlarla 
karşılaştığınızda öldürün. Zira onlar müşriklerdir.” Dedim ki: “Ey Allah’ın rasulü! 
Onların alameti nedir?” şöyle buyurdu: “Sende olmayan şeyle seni övecekler, selefe 
hakaret edecekler.”7 

İsnadında Suvvar metruktur. 

 

                                                                                                                                            
Bin Ebi Üsame Müsned (1043) Ebu Nuaym Hilye (4/95) İbnül Cevzi İlel (1/160) Berzenci el-
İşaa(s.74) Muhibbu’t-Taberi Rıyadu’n-Nadra (1/364) Elbani Zılalu’l-Cenne (981)  
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 Acurri eş-Şeria (1932) Salebi el-Keşfu ve’l-Beyan (9/67)  
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 Acurri eş-Şeria (1936) Abdullah b. Ahmed es-Sunne (1272) Ebu Ya’la (6749) Taberani (6/355) 

Hatib Tarih (12/358) Taberi Riyadu’n-Nadra (1/364) Ebu Nuaym Hilye (4/329) Ebu Amr ed-Dani 
Sunenu’l-Varide Fi’l-Fiten (279) İbn Cevzi İlel (1/164) Mecmau’z-Zevaid (10/22) Berzenci el-İşaa 
(s.74) 



8- Ali radıyallahu anh’den: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 
“Ahir zamanda rafiza denilen ve islamdan ayrılan bir topluluk zuhur edecek.”8 

İsnadı Kesir en-Nevva’dan dolayı zayıftır. 

9- Ali radıyallahu anh’den: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 
“Kıyametten önce Rafıziler denilen bir kavim gelecek. Onlar islamdan uzaktırlar.”9 

İsnadında Kesir en-Nevva zayıftır. 

Sahih rivayetler: 

 

1- Ali radıyallahu anh dedi ki: “Bir topluluk cehenneme girinceye kadar beni 
sevmekte aşırılık edecek. Bir topluluk da cehenneme girene kadar bana 
buğzedecek.”10 

İsnadı sahihtir. 

 

2- Ali radıyallahu anh buyurdu ki; “Bizim Ehli beytimiz uğrunda iki fırka helak 
olacak; birisi bizi aşırı derecede öven ve sevenler, diğeri de bize iftirada 
bulunanlardır.”11  

Sahihtir. 
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 Acurri eş-Şeria (1938) Buhari Tarih (1/279) Ahmed (1/103) Abdullah b. Ahmed es-Sunne (1268-

70) İbn Ebi Asım es-Sunne (978) Bezzar (499) İbnu’l-Arabi Mucem (1501) Sunenu’l-Varide Fi’l-
Fiten (277) Hatib Muvazzahu Evham (2/368) İbn Adiy el-Kamil (7/207) Ebu Tahir es-Silefi 
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9 Abdullah b. Ahmed es-Sunne (1271) Dineveri Mucalese (2576) İbnul Arabi Mu’cem (1502) 

Sarimu’l-Meslul (582) Beyhaki Delail (8/22) es-Savaik (2/706)  
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 İbn Ebi Şeybe (6/374) Ahmed Fazailu’s-Sahabe (952) İbn Ebi Asım es-Sunne (2/476 no:983, 
986) Abdullah b. Ahmed es-Sunne (1338) 
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 İbn Ebi Şeybe (6/374) Ahmed (1/160) Ahmed Fazailu’s-Sahabe (951, 964, 1087, 1147, 1221) 
Hakim (3/132) İbn Ebi Asım (1005) Abdullah b. Ahmed es-Sunne (1337, 1339) Ebu Ya’la (534) 
Acurri eş-Şeria (1961) Haraiti İttilau’l-Kulub (364) Musnedu’ş-Şaşi (1455) Cüz’ül-Himyeri (4) Ebu 
Nuaym Fadailu’l-Hulefa (54) İbn Şahin Şerhu Mezahib (s.167) el-Lalkai (6/257) Hallal es-Sunne 
(362, 797) Mecmau’z-Zevaid (9/133) Mişkat (9063) Maksadul Ali (1319) Suyuti Hasais (2/283) 
Berzenci el-İşaa (s.75) Busayri İthaf (6676) Metalibu Aliye (3970-71) Elbani Zılalu’l-Cenne (984, 
987) Elbani hasen dedi. 



3- Ali radıyallahu anh dedi ki; “Bu ümmet yetmiş üç fırkaya ayrılacak, en kötüleri 
de bizi, ehli beyti sevdiklerini iddia edip de amellerimize muhalefet edenler olacak.”12 

Muhammed b. Huseyn el-Acurri rahimehullah dedi ki: “Eğer bir kimse “Ali 
radıyallahu anh’ın: “Onları öldürün, zira onlar müşriklerdir” dediği rivayet edilmiştir, Ali 
radıyallahu anh onlardan kimseyi öldürdü mü? Derse, ona denilir ki; evet. Nitekim 
onları ateşte yakmış, kuyulara atmış, bir topluluğu sürgün etmiş, bir grubu 
sakındırmış ve korkutmuştur. Ali radıyallahu anh bu hususta geri kalmamıştır. Ebu 
Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma’dan teberi edenlerden beri olmuştur.”13 

Osman b. Ebi Osman’dan: “Bazı Şialar Ali b. Ebi Talib radıyallahu anh’e geldiler 
ve: “Ey Müminlerin emiri! Sen o musun?” dediler. “Ben kimim?” dedi. “Sen osun” 
dediler. “Yazıklar olsun size kimim ben?” dedi. “Sen rabbimizsin” dediler. “Dönün ve 
tevbe edin” dedi. Onlar kabul etmeyince boyunlarını vurdu. Sonra kuyular kazarak 
onları kuyulara attırdı. Sonra Kanber’e: “Bana kesilmiş odunlar getir” dedi. O da 
getirdi ve onları yaktı. Sonra dedi ki: “Ne zaman bu çirkin işle karşılaştıysam ateş 
hazırladım ve Kanber’i çağırdım.”14   

Fudayl b. Merzuk’tan: Hasen b. Hasen radıyallahu anhuma Rafızilerden birine 
dedi ki: “Vallahi Allah imkan verirse sizlerin ellerinizi ve ayaklarınızı keseriz, tevbenizi 
de kabul etmeyiz.”15 

 

Yine o şöyle demiştir: “Harurilerin Ali radıyallahu anh hakkında saptıkları gibi, 
Rafıziler de bizim hakkımızda sapıtacaklar.”16 
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 Acurri eş-Şeria (1806, 1807, 1939) Abdullah b. Ahmed es-Sunne (1269) Darekutni İlel (4/188) 
Ebu Nuaym Hilye (5/8) Hatib Tarih (13/104) İbn Asakir (58/95) İbn Batta el-İbane (229) Berzenci 
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 Acurri eş-Şeria (1939) 
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 Acurri eş-Şeria (1940-41) Ebu’ş-Şeyh Tabakatu’l-Muhaddisin (2/217) Dineveri Mucalese 
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dedi. 
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 Acurri eş-Şeria (1942) Darekutni Fadailu’s-Sahabe (31) es-Sevaiku’l-Muhrika (1/162) 
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 Acurri eş-Şeria (1943) Darekutni Fadailu’s-Sahabe (32) es-Sevaik (1/162) 


